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Pieminam barikāžu laiku 

Pirms 28 gadiem janvāra dienas Rīgā bija ļoti 

nemierīgas un satraucošas. Ļaužu tūkstoši 

pulcējās ielās, cēla barikādes un dienu un 

nakti bija nomodā pie ugunskuriem, lai 

nosargātu savu zemi.   

1991. gada janvāra barikāžu laiks līdztekus 

Brīvības cīņām par neatkarīgu Latvijas valsti 

pieder pie tiem vissvētākajiem mūsu valsts 

vēstures notikumiem, kuros Latvijas tauta ap-

liecināja nelokāmu gribu nodibināt neat-

karīgu Latvijas valsti un atjaunot Latvijas Re-

publikas neatkarību. 

Mūsu skolas 6. klašu skolēni šos vēsturiskos 

notikumus tuvāk iepazina, apmeklējot Ba-

rikāžu muzeju. 

Skolā par barikāžu laika notikumiem 

jaunākajām klasēm  pastāstīja 6.b klases 

skolēni: Elīna Krūmiņa, Elīza Baranovska, 

Renāte Jansone, Toms Groskops. 

 

 

AĢENTIŅŠ janvārī 

Janvārī “Aģentiņš” piemin 

barikāžu laiku Rīgā, 

atskatās uz aizvadītajām 

ziemas brīvdienām, lepojas 

ar mūsu skolas zīmētāju un 

sportistu sasniegumiem. 

Lai arī II semestris sācies ar 

jauniem uzdevumiem un 

jauniem pārbaudes darbiem, 

šis “Aģentiņš” aicina arī 

paskatīties uz mākoņiem 

virs galvas un pafantazēt. 

Lai gaišas un priecīgas 

mūsu skolas dienas! 
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Mēs lepojamies ar mūsu 

skolas zīmētāju sasniegu-

mien . 

 

Satversmes tiesa pērn septem-

brī izsludināja 6. klašu skolēnu 

zīmējumu konkursu “Manas 

pamattiesības Satversmē.” 

Konkurss bija veltīts mūsu 

valsts pamatlikumam – Satver-

smei, 6. klašu grupā tika iesūtī-

ti 255 zīmējumi. Konkursā pie-

teica dalību 82 skolas, aptverot 

visus Latvijas reģionus. 

Atzinības rakstus saņem 

šādi skolēni:  

 

Āgenskalna sākumskolas 

6.b klases skolniece Vikto-

rija Beļska un Āgenskalna 

sākumskolas 6.b klases 

skolniece Elizabete Livkiša  

Āgenskalna sākumskolas 6.b klases skolniece Viktorija 

Āgenskalna sākumskolas 6.b klases skolniece Elizabete 

Livkiša. Pedagoģe: Iveta Cimare. 
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Mēs lepojamies ar mūsu 

skolas sportistu sasniegu-

miem. 

Trešajā Jr.NBA līgas sezonā 

otro reizi mūsu skola  ie-

kļūst finālā, kurš notiks 

22.februārī Arēna Rīga 

pirms pieaugušo vīriešu 

basketbola izlases spēles 

pret Spāniju! 

Šogad sacenšas 2008.gada 

dzimuši un jaunāki puiši ko-

pā ar 2007.gadā dzimušām 

un jaunākām meitenēm. 

Vieta finālā izcīnīta, līdz šim 

nezaudējot nevienu no vien-

padsmit līdzšinējām spēlēm! 

Turam īkšķus un atbalstām 

mūsējos finālā! 

Komandas sastāvs: Raivis 

Zinčenko, Jorens Deivs Mi-

tenbergs, Eduards Roze, 

Ralfs Jirgensons, Reinis Po-

krovskis, Linards Baltiņš, 

Rūdis Kilups, Linards Frei-

manis, Arta Ulle, Madara 

Peisniece, Patrīcija Klīve, 

Zane Straudovska un ko-

mandas kapteine Emīlija 

Trofimenko! 
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Manas ziemas brīv-

dienas 

Kad Ziemassvētki nāca tuvāk, mums vajadzēja 

sarūpēt eglīti. Vienu dienu pēc treniņa mēs ar 

tēti braucām pakaļ eglītei. Mēs izvēlējāmies 

Latvijas eglīti.Tā bija kupla un skaista, bet vēl 

skaistāka tā kļuva, kad mamma ar mazo māsu 

eglīti izrotāja. 

Es vairs neticu Ziemassvētku vecītim, tāpēc tās 

dāvanas, kuras es gribēju saņemt, es teicu mam-

mai un tētim. 

Mēs ar klasi pirms Ziemassvētkiem bijām sveču 

darbnicā. To sveci, kuru es uztaisīju, 

es iesaiņoju un Ziemassvētkos paliku 

zem eglītes. 

Pie vakariņu galda bija visa ģimene. 

Es opim rādiju burvju trikus ar 

kārtīm. Lielā māsa bija uzcepusi 

kūku. Pec tam mēs skaitijām 

dzejoļus un atraisijām dāvanas, 

Kopumā šie bija labi Ziemassvētki. 
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Viss sākās ar Ziemassvētkiem – Jēzus Kristus 

piedzimšanas svētkiem. Šogad tos pavadīju ļoti 

mierīgi, mājās ar ģimeni, un rūķis atnesa tieši 

to, ko vēlējos. Tie bija patiesi jauki Ziemsvētki. 

Jauno gadu sagaidījām Jūrmalā, Dubultos. Tur 

norisinājās tāda kā ballīte. Tieši pirms pusnakts 

bijām pie jūras skatīties salūtu. Skaties pa labi, 

skaties pa kreisi, visur salūts. Nekad nebiju 

redzējusi tik daudz pirotehnikas gaisā vienā 

mirklī. 

Tad, kā ik gadu, nosvinējām manas mazās, nu 

jau lielās māsas meitas dzimšanas dienas ballīti. 

Uzdāvinājām viņai paštaisītu piparkūku 

namiņu. Elizabetei ļoti patika! 

Nu brivlaiks ir beidzies. Tas pagāja ļoti ātri, 

gandrīz nepamirkšķinot ne acu. Kopumā 

brivlaiku pavadīju tā, kā vēlējos – ar ģimeni. 

                                       Enīna Ventaskrasta, 4.c 
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Es Ziemassvētkus pavadīju kopā ar savu ģimeni. Mēs 

apciemojām arī citus radus. 

Mēs ar ģimeni aizbraucām uz patversmi “Mežvairogi” 

Ķekavā. Mēs tur izvedām suņus pastaigā. Sākumā 

mums gan pateica, ka kucēnus, kurus mēs gribējām 

izvest, nevarēja ņemt, jo viņi bija jau izlaisti pastaigā. 

Pēc tam mēs braucām uz vasarnīcu šķūrēt sniegu. Es 

pieteicos šim darbam. Uzcēlu arī sniegavīru, jo bija 

ļoti lipīgs sniegs. 

Nākamajā dienā aizbraucām uz Piņķu kapiem. Tur 

mēs apkopām opīša kapu un, protams, arī omītes 

kapu. Viņu apglabāja pirms mēneša. Man viņas ļoti 

pietrūkst. 

Pēc tam mēs braucām uz radu māju, kur dabūjām 

dažas dāvanas. 

Visvairāk man patika Ziemassvētki, dāvanas, kuras 

saņēmu, un Jaunais gads, jo es biju kopā ar savējiem, 

kurus es ļoti, ļoti mīlu. 

                                                         Ance Grīvane,6.c 

 

Mūsu ģimenei Ziemassvētki ir īpaši svētki. Mēs tos 

uztveram nopietni un ar cieņu. Lai gan 

Ziemassvētki ir svēti, mēs tos pavadījām ar prieku, 

tāpat kā Jauno gadu. 

Kad brīvlaiks tuvojās beigām, mammas māsa 

uzaicināja mūs ciemos uz Vaidi. Tā atrodas pie 

jūras. Tur bija pat loti auksts un vējains, bet tur 

bija arī ļoti skaisti, jo visur bija sniegs, un visi koki 

bija apsniguši balti jo balti. 

Es šādas brīvdienas gribētu vēl, jo es pavadīju 

daudz laika ar ģimeni, un tas ir vissvarīgākais. Labi 

šajās Ziemassvētku brīvdienās bija arī tas, ka man 

bija daudz ko darīt un man nebija garlaicīgi. 

                                              Zelma Grīvane, 5.a 
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  Biju Igaunijā, Tallinā. Tur skaisti spīdēja 

gaismas vakarā Biju arī Zemūdens muzejā. 

    Tīna Markeviča ,4.c 

 Biju laukos. Abas ar draudzeni tīrījām sniegu 

no dīķa, lai varētu paslidot. 

    Keitija Kallione, 4.c 

 Biju Siguldā, kino, kur ēdienu pasniedza 

filmas laikā.  

Liepa Ludrika, 4.c 

 Pirmo reizi slidoju. Ļoti patika, bija interesan-

ti. 

 Elizabete Dobele, 4.c 

   (Ziemas brīvdienu iespaidus apkopoja Daniela Šņucina, 5.a) 
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Fantāzijas pasaulē 

Sarūgtinātais mākonis 

Katru dienu kāds mākonis mums ikvienam sa-

ka:”Sveiks!”  Bet vienu dienu kāds cilvēks mākonim 

atcirta:” Ej prom! Tevi neviens negaida!” 

Mākonis sadrūma: “Lūdzu, atvainojies! Es esmu 

aizvainojams mākonis, un nebūs labi, ja mani sadus-

mos.” Bet cilvēks palika pie sava:”Nē!” 

Mākonis sadusmojās un sāka spridzināt liesmas no de-

besīm. Lietus gāza kā ar spaiņiem. Viscaur bija slapjš.  

Kad mākonis bija dusmas izgāzis, viņš kļuva bēdīgs. 

Mākonis raudāja, un no debesīm nāca maziņš smi-

gucītis. Kad cilvēks saprata, ka mākonis raud, viņš at-

vainojās no sirds. Mākonis sadzirdēja atvainošanos un 

pārstāja raudāt, piedeva cilvēkam, un tad iemirdzējās 

varavīksne 

Kristaps Rudzītis, 5.b 

Drūmais negaiss 

Reiz dzīvoja liels, drūms mākonis. Varētu pat teikt – bagāts, 

jo viņš bija ļoti, loti liels. Pārējie mākoņi salīdzinājumā ar 

viņu bija niecības, tāpēc iesauca milzeni par Drūmo negaisu. 

Drūmajam negaisam draugu skaits līdzinājās…nu, kā lai pasa-

ka…nullei… Neviens nevēlējās draudzēties ar tādu drūmu 

mākoni. 

Mākonis vēlējās iegūt draugus, viņš pat mēģināja runāt ar 

skolēniem, kas gāja uz skolu, taču, kā jau teicu, kurš vēlas 

draudzēties ar tādu… nu, paši jau saprotiet. Drūmenis katru 

dienu vēlējās sadraudzēties, taču rezultātu nebija, tādējādi ar 

katru dienu viņš kļuva drūmāks un drūmāks, un bēdīgāks, un 

bēdīgāks. 

Kādu dienu bija jau Drūmā negaisa piecdesmit devītā  reize, 

kad vinš mēģināja atrast draugu. Šoreiz tas bija mazs zēns, 

kurš bija”jauniņais”  skolā. Zēnam vēl nebija citu draugu, 

tāpēc viņš mākonim teica: “Jā!’ 

Tajā brīdī pārlaimīgais mākonis eksplodēja. Virs zēna galvas 

lija lietusūdens. Ar katru mirkli mākonis sarāvās un sarāvās, 

līdz pārvērtās par mazu, baltu mākonēnu. Sāka spīdēt saule, 

parādījās arī varavīksne. Kopš tā laika zēns un mākonis kļuva 

par labākajiem draugiem. Nu bija piepildījies mākoņa sapnis. 

Elizabete Balode, 5.b 
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Veiksmīgais mākonis, kas visu laiku šaubījās. 

Šodien mākonis nejūtas labi un domā; “Varbūt mana 

veiksme ir pazudusi?” Bet viņš neatmet cerības, jo 

viņam šodien jāpiedalās Laimes spēlē.Tajā spēlē 

neviens neaiziet ar tukšām rokām, visi cīnās par 1. 

vietu, bet varbūt šodien viņam neveiksies. Viņš katru 

gadu ir uzvarējis, nekad nav zaudējis, bet tā kā šodien 

nejūtas labi, domā, ka veiksme pazudusi. 

Mākonis iznāk no savas mājas, un viņam uzspīd saule. 

Viņš joprojām domā, ka neveiksies, jo mākoņiem ne-

vajag saulainu dienu. 

Mākonis aiziet uz sacensību vietu, viņam iedod laimes 

numuru, bet vinš vēl aizvien domā, ka viņam neveik-

sies. Kad spēle sākas, viņš visos uzdevumos uzvar, 

nevienā nezaudē. Paliek pēdējais uzdevums. Viņš 

domā, ka kļūdīsies, bet nē – uzvar! 

Nu beidzot mākonis nešaubās, ka viņa veiksme būs 

mūžam. 

Kad mākonis pārnāk mājās, viņš dara kā katru gadu – 

ziedo naudu nabadzīgajiem. 

   Emīlija Avsjukova, 5.a 


